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REGULAMIN
VI Bieg "Dziczkiem" – Biegi dla dzieci
Góra 22.09.2019
1. ORGANIZATORZY


Sklep biegowy - Joanna Gezela – EuforiaBiegacza.pl,



Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza,



Urząd Miasta i Gminy Góra,



Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze

2. CEL BIEGU


popularyzacja biegania,



promocja miasta i gminy Góra,



promowanie terenów leśnych Nadleśnictwa Góra Śląska,



propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej rekreacji,



prezentacja walorów krajoznawczych ziemi górowskiej,

3. TERMIN , MIEJSCE , PROGRAM ZAWODÓW
Bieg odbędzie się w Niedzielę, dnia 22.09.2019r., Góra, gmina Góra, pow. górowski,
woj. dolnośląskie. Dokładny harmonogram zawodów zostanie ogłoszony na stronie
biegu, nie później niż 16.09.2019r.
4. BIURO ZAWODÓW


Ośrodek Kultury Fizycznej, Sportowa 1, 56–200 Góra.



Odbiór numerów startowych w dniu zawodów w biurze zawodów mieszczącym
się w Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze, ul. Sportowa 1. Godziny otwarcia
biura zostaną ogłoszone na stronie biegu, nie później niż 16.09.2017r.

5. TRASA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
Trasa:
Dzieci przedszkolne: Trasa biegu na płycie głównej boiska na Stadionie Miejskim
w Górze, „od bramki do bramki”, na dystansie 100 m.
Dzieci szkolne klasy 1-3: Trasa przebiega ścieżkami leśnymi na dystansie około
500m.
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Dzieci szkolne klasy IV-VI: Trasa przebiega ścieżkami leśnymi na dystansie około
900 m.
Dzieci szkolne klasy VII , VIII: Trasa przebiega ścieżkami leśnymi na dystansie
około 1400 m.
Pomiar czasu:
Nie przewiduje się pomiaru czasu.

6. REJESTRACJA, ZASADY UCZESTNICTWA
Rejestracja będzie prowadzona drogą elektroniczną na stronie
http://euforiabiegacza-sport.pl/zawody/VIBIEGDZICZKIEM/info.html (dzieci !!!)
do dnia 15 września 2019r. Po tym terminie zapisy zostaną zamknięte.
I. Prawo uczestnictw w biegu mają dzieci do 15 lat.
II. Każdy uczestnik Biegu zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia rodzica
lub opiekuna prawnego (dalej jako „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego”)
o zdolności dziecka do uczestnictwa w Biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna
prawnego, wyrażającego zgodę na udział dziecka w Biegu i biorącego za niego
odpowiedzialność.
III. Podpisując deklarację uczestnictwa Rodzic – Prawny opiekun zaświadcza, że
stan zdrowia Dziecka/Uczestnika umożliwia mu udział w Biegu. Organizator nie
zapewnia Dziecku/Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, wypadku,
zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, odniesienia obrażeń itd.
jakie

mogą

wystąpić

w

związku

z

obecnością

lub

z

uczestnictwem

Dziecka/Uczestnika w Biegu, oraz nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
IV. Organizator ustala limit 120 zawodników. Do dyspozycji Organizatora pozostaje
10 miejsc, na które będzie można zgłosić Dziecko/Uczestnika w Biurze zawodów
w dniu zawodów.
7. NAGRODY


Każdy, kto ukończy Bieg, będzie ZWYCIĘZCĄ i otrzyma nagrodę w postaci
medalu.
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8. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
Zgłoszenia uczestnictwa Dziecka na bieg należy zgłaszać przez kliknięcie na
poniższy link Strona zapisów i wybranie opcji „Zgłoszenia zbiorowe” .Następnie
należy wprowadzić imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres email i dane dziecka,
następnie zaakceptować oświadczenie i potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku
„Zarejestruj”. Po weryfikacji przez organizatora dziecko pojawi się na liście startowej.
Limit uczestników 120 osób na wszystkie biegi.
Organizator ustala opłatę w wysokości 10 zł, która zostanie w całości
przekazana na wybrane przez Organizatora cele charytatywne.
Opłaty przyjmowane są do 15.09.2019r. Po tym terminie nie będzie możliwości
wpłaty ani zapisania się. Opłaty należy wpłacać za pomocą płatności online oraz na
podane niżej konto, w tytule przelewu należy wpisać:
Wpisowe VI Bieg Dziczkiem – Biegi dla dzieci, Nazwisko i Imię, Rok urodzenia
zawodnika.
NR KONTA:
Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza,
KRS 0000 116 200
ul. Szkolna 1
56-200 Góra
Nr konta: 19 8669 0001 2012 0120 2362 0001
Nie

ma

możliwości

przeniesienia

opłaty

startowej

na

innego

uczestnika,

a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega
zwrotowi.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


bieg odbędzie się bez względu na pogodę,



za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie
odpowiada,



organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe
podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich, oraz w trakcie
trwania imprezy,



Rodzic – Opiekun prawny bierze odpowiedzialność za udział Dziecka w Biegu,
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organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na trasie,



zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny,



organizator ponosi koszty związane ze stworzeniem imprezy,



organizator nie odpowiada na rzeczy zgubione lub pozostawione (również te
znajdujące się w szatniach OKF Góra),



organizator

Biegu,

zastrzega

sobie

prawo

do

wprowadzania

zmian

w niniejszym regulaminie,


organizator biegu, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian trasy
Biegu,



każdego Rodzica – Opiekuna prawnego obowiązuje znajomość regulaminu,



Rodzic

–

Opiekun

zgłoszeniowy i/lub

prawny

uczestnika

podpisując Kartę

Biegu

wypełniając

Zgłoszeniową

akceptuje

formularz
warunki

niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie
danych osobowych oraz wizerunku w bazach danych organizatorów, oraz
umieszczenia na stronach internetowych: imienia i nazwiska, roku urodzenia
oraz

miasta

zamieszkania

i

wizerunku

zgodnie

z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz
zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.
z 2018r.spoz. 1000).


Kontakt do organizatora pod nr telefonu 784-192-164



We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator
Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
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10. INFORMACJE DODATKOWE
Adres do korespondencji :
Joanna Gezela-EuforiaBiegacza.pl,
ul. Kościuszki 43/4, 56-200 Góra
e-mail: sklep@euforiabiegacza.pl
ORGANIZATOR
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